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LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020 
Nội dung tập trung: 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; tăng cường đảm bảo ATTP. 

- Tập trung thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã được UBND TP phê duyệt.  

- Tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

- Thời gian họp: - Sáng 7 giờ 30 – 11 giờ 30  - Chiều 13 giờ - 17 giờ. 

NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ 

Thứ hai 

06/01 

Sáng 

-8 giờ: Lễ chào cờ -BGĐ Sở, các phòng ban Sở, đơn vị khu 
vực 176 HBT 

-Hội trường -CCTL 

-Họp UBND TP về triển khai nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

-A.Trung, P.KHTC -VP UBND TP  

-Tiếp và làm việc với đoàn WB về DA 
ATTP nông nghiệp  

-A.Hoàng, P.KHCN và các đơn vị theo thư 
mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

Thứ hai 

06/01 

Chiều 

-Họp về vấn đề lạm sát cá trên kênh rạch -A.Trung, P.KHCN, CCTS và theo 

thư mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-Tiếp và làm việc với đoàn WB về DA 
ATTP nông nghiệp  

-A.Hoàng, P.KHCN và các đơn vị theo thư 
mời (P.KHCN mời) 

-P.số 2 -P.KHCN 

-Họp Chi bộ VP.Sở  -Chi bộ VP.Sở -P.số 3  

Thứ ba 

07/01 

Sáng 

-8 giờ: Họp giao ban Sở -BGĐ Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị 
thuộc Sở (BQLDACN, Cty QLKTDVTL) 

-P.số 1 -VP.Sở 

-Đi công tác H.Củ Chi -A.Trung, CCTTBVTV -H.Củ Chi -CCTTBVTV 

-Kiểm tra thực địa DA nạo vét rạch Bần 

Đôn đoạn 3 

-A.Hoàng, P.QLĐT -Q.7 -P.QLĐT 

Thứ ba 

07/01 

Chiều 

-Họp đánh giá công chức VP.Sở -Toàn thể công chức, NLĐ VP.Sở -P.số 2  

Thứ tư 

08/01 

Sáng 

-Họp tổ công tác giết mổ -A.Trung, P.KHCN, CCCNTY và theo thư 

mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-Kiểm tra các công trình xung yếu trên địa 

bàn H.Củ Chi 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL -H.Củ Chi -CCTL 

-Tổng kết hoạt động Công đoàn Sở năm 

2019 và triển khai KH năm 2020 

-BTV Đảng ủy Sở, BCH CĐ Sở, CĐ CSTV -P.số 2 -BTV CĐ Sở 

Thứ tư 

08/01 

Chiều 

-Họp góp ý điều chỉnh NĐ 57 -A.Trung, P.KHCN, CCPTNT, TTTVHTNN 

(TTTVHTNN chuẩn bị và mời) 

-P.số 1 -TTTVHTNN 

Thứ năm 

09/01 

Sáng 

-Họp BCH Đảng bộ Sở -A.Trung, BCH Đảng bộ Sở, VP Đảng ủy -P.số 1 -VP Đảng ủy Sở 

-Thẩm định xã đạt chuẩn NTM H.Củ Chi -BGĐ Sở, VP ĐPNTM TP, CCPTNT, 

CCTL, CCCNTY và theo thư mời (VP 

ĐPNTM TP mời) 

-H.Củ Chi  

Thứ năm 

09/01 

Chiều 

-Họp Hội đồng thi đua xét khen thưởng năm 

2019 (các đơn vị gửi hồ sơ về trước sáng thứ 

năm) 

-A.Trung và các thành viên Hội đồng -P.số 2 -VP.Sở 

-Họp UBND TP về tổng kết CCHC năm 

2019 

-A.Hoàng, VP.Sở -VP UBND TP  

Thứ sáu 

10/01 

Sáng 

-Dự Hội nghị Tổng kết Liên minh HTX -A.Trung, CCPTNT -52-54 Bùi 
Thị Xuân 

 

-Kiểm tra DA bảo vệ chăm sóc rừng Cần 

Giờ giai đoạn 2016 – 2020 

-A.Hoàng, P.QLĐT, P.KHTC, CCKL và 

theo thư mời (P.QLĐT mời) 

-H.Cần Giờ -P.QLĐT 

-Họp thống nhất danh mục XD trụ sở CA 

tại các xã, Thị trấn 

-BGĐ Sở, VP ĐPNTM TP và theo thư mời 

(VP ĐPNTM TP mời) 

-P.số 2  

-Hội nghị viên chức Trung tâm Công nghệ 

sinh học 

-BGĐ Sở, BTV CĐ Sở, TTCNSH -TTCNSH  

  



Thứ sáu 

10/01 

Chiều 

-13 giờ 30: Dự Kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên 

dương “ Gương sáng Đảng viên” năm 2020 

-CĐ Sở, CĐ CSTV và theo thư mời -Số 4 Phạm 
Ngọc Thạch, 
Q.1 

 

Thứ bảy 

11/01 

Sáng 

-Trực cơ quan -A.Hoàng, VP.Sở, P.TCCB   

 


